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Careyn Ergotherapie en Fysiotherapie Koese slaan handen ineen
Goede samenwerking vooral goed voor de klant
Toen Careyn op Goeree Overflakkee enkele jaren geleden twee ergotherapeuten
stationeerde, werd vrijwel meteen samenwerking gezocht met Fysiotherapie Koese. Dat
nauwe contact is nu uitgemond in een heuse samenwerkingsovereenkomst tussen beiden.
Zij willen een completer aanbod van zorgverlening bieden, onder één pet op een
laagdrempelige manier. Beiden geloven dat samenwerking en afstemming tussen de
hulpverleners van grote meerwaarde is voor de cliënt. Door deze
samenwerkingsovereenkomst zijn hiervoor meer mogelijkheden en kunnen er nieuwe,
multidisciplinaire projecten worden gestart.
De samenwerking bestond al uit gezamenlijke rollatorspreekuren in Middelharnis,
Dirksland, Stellendam en Oude Tonge, laagdrempelige consultatie van elkaars expertise en
gezamenlijke afstemming over behandeling.
Nu wordt er ook gestart met ergotherapie voorlichting in de diverse oefengroepen bij
Fysiotherapie Koese, voor onder andere mensen met COPD en reuma. Ook zijn er plannen
voor verdere samenwerking op het gebied van (chronische pijn)revalidatie, valpreventie en
kinderbehandeling.
Hun motto is ‘1 plus 1 is 3!’ Ook de samenwerking met de thuiszorg en wijkverpleging van
Careyn op Goeree Overflakkee hoort daar bij. Korte onderlinge lijnen waar iedereen
profijt van heeft.
Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te
voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. De ergotherapeut
bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies.
De ergotherapeuten van Careyn, Tanja Ista en Eline van den Bos, doen hun werk bij de
mensen thuis of in overleg met de klant op een van de locaties van Fysiotherapie Koese.
Ze zijn snel en makkelijk bereikbaar. U kunt ze rechtstreeks bellen of mailen.
Tanja is te bereiken op 06 10557185 en Eline op 06 10557184.
Hun e-mailadres is ergo.stellendam@careyn.nl.
Kijk ook eens op www.fysio-flakkee.nl
<fotobijschrift>
De heer Koese van Fysiotherapie Koese en de heer Merkx van Careyn zetten hun
handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

/////
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm Bosma, Careyn Communicatie,
030 2588262 / 06 83990037

